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F R E D N I N G S D E K L A R A T ION.

Underskre~1e mcnighedsraad for Adslev og Mjesing sogne
indgaar herved paa for åt bidrage til at værne om Adslev kirkes
frie beliggenhed, at der pas. den del af matr. nr. la Adslev
by og sogn, som for tiden udgør'præstegaardens have og gaards~
plads (nord for kirken) samt den del, som begrænses mod.nord
af en lin~e, der g23r stik vest fra det nordvestlige hjørne af

-~tkirkegaarden og mod syc1,af en linie, som gaa):'i retning. syd-
i en oftimncl af •

vest - nOl"'dø~;tY40rn. sydøst~f'or kommunevejen til Jexen og
som paa vedhæftsde kort er skraveret med grønt, foretages føl-gende fredning:

Paa det paagældende areal maa der ingensmnde opføres byg-
ninger, skure eller lignende, bortset fra saadanne, som maatte
være nødvendige til ki~kens eget behov (f. eks.ligkapel) og i
saa fald først efter forhandling med fredningsnævnet for Skan-
derborg amt. Der maa ej heller anbringes transfonnatortaarne,
telefon eller telegrafmaster eller lignende.

Der forbeholdes ret til at bibeholde de nuyærende bygnin-
ger, saa længe menighedsraad~ne anser dette for n~dvendigt.

Denne deklarat~on·fuå~.tinglyses paa m~tr~ nr. la Adslev..
by og sogn med menighedsraadene for Adslev og Mjesing sogne
og fredningsnævnet for Skanderborg amt som paataleberettigede
hver for sig. - Med hensyn til servitutter og hæftelser henvises
til tingboKen.FOl"manaen for menighedsrandene attesterer .med sin under-

skrift, at underskriverne udgør alle menighedsraadenes medlem-
mere

Meni~hedsraadet for Adslev sogn den

vend
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, .'-, 'J?et t"il'trædes, at' riæ,rvær'eride freo.nirigsåeklaratio~
• ... '.' '. j •
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,tinglyse's som servi tut's'tifteride på matr.nr. lAdslev

• I' , • "

By 'og So:grl uden Udgi'ft. ',,~o:r;,'priæsteembeciet', dog med følgende

, !
• 'ti , ..~

Sålænge det pågæld~h~e ,'a:r~al administreres af de kirke-

lige 'my-nd'ighe'der, træl':(e'r 'kirkeministeriet uanse't frednings_
, ,

-deklarati6hen'afgørelse.om nyplacering af bygninger på arealet

og "t'illig~",o'in 'selve by'~g~p~~nen samt tilbygninger m.v •. og om

bygninger der ændrer :'p:sæsi'eg~rdens udseend~, forsåvidt byg-

ningerne skal qe~ytt~s ~il dr~ften af præstegårdens jorder,
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'til brug for præsten eller. i det hele skal tjene kirkelige

formåt~

_ .. , .
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Kirkeministeriet, de~' 28'. december 1954 •

.P. M. V~, .

E.B.
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Indført i daghogen for retskreds nr. 52
:::---'~KFlnderborg"l<øbstad m. v. den 19 JA N 1955.,l'Jr~ ,~bl~
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e Foranstaaende deklaration godkendes.
Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.
FREDNINGSNÆVNET FOR SKANDERBORG AMT den 18 januar 1955
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. september 2019

FN-MJØ-075-2019. Ændret tagkonstruktion og lovliggørelse af brændeskur

Fredningsnævnet har den 9. juli 2019 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om ombygning af et énfamiliehus og lovliggørelse af et brændeskur på matr.nr. 1i Adslev By, Adslev, Kollens 
Møllevej 1, 8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Bjarne Tarp for ejendommens ejer Poul Kri-
stensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 18. januar 1955 om fredning af Adslev Kirkes 
omgivelser. Der må på arealet ingensinde opføres bygninger, skure eller lignende bortset fra sådanne, som 
måtte være nødvendige til kirkens eget behov og i så fald først efter forhandling med fredningsnævnet.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter en ombygning af boligen, som er den tidligere 
præstebolig. Projektet består i en tilføjelse på fire kviste og otte ovenlysvinduer til tagetagen. Der isættes to 
kviste og fire ovenlysvinduer på bygningens nordlige side og to kviste og fire ovenlysvinduer på bygningens 
sydlige side. Dermed udvides bygningens boligareal med ca. 2 m2 fra ca. 232 m2 til ca. 234 m2. Boligens udse-
ende vil blive ændret som følge af kvistene og ovenlysvinduerne. De placeres dog symmetrisk på bygningen, 
og kvistene holdes i samme stil som det eksisterende byggeri. Taget på kvistene beklædes med røde vinge-
tegl, som det resterende tag også er beklædt med. Det er ved sagens opstart konstateret, at der er opstillet 
et udhus på grunden, der anvendes til brændeskur. Det er oplyst, at det er ca. 19 m2 og formentlig er opført i 
1970’erne. 

Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann har den 29. august 2019 udtalt, at det kan anbefales at give 
tilladelse til det ansøgte. Det er i den forbindelse væsentligt, at beplantningen mod vest mod parkeringsplad-
sen lades urørt, således at hverken højde eller omkreds på træerne ændres. Den lave del af beplantningen 
mellem haven og kirkegården kan stadig med fordel vokse sig højere og herefter lades urørt, således at hver-
ken højde eller omkreds på træerne ændres. 

Aarhus Stift har på baggrund af udtalelsen fra den Kgl. Bygningsinspektør og efter at have hørt Adslev Menig-
hedsråd og Skanderborg Provsti anbefalet, at der meddeles dispensation.

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke er registreret Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i 
nærheden af boligen eller brændeskuret. Projektet vurderes ikke at vil medføre en væsentlig negativ indvirk-
ning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. september 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Poul Kristensen med arkitekt Bjarne Tarp, menighedsrådet ved Adslev kirke ved Tom Buhl-
Olsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Betinna Grønkjær-Petersen, Danmarks Naturfred-
ningsforening ved Niels Thernøe og Lars Søgaard-Jensen og friluftsrådet ved John Balle Jensen. Projektet 
med ændret tagkonstruktion blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dis-
pensation, og at denne også omfatter udskiftning af det røde tag med et nyt traditionelt rødt tag. Det blev i 
den forbindelse og i lyset af udtalelsen fra Den. Kgl. Bygningsinspektør aftalt, at vedligeholdelse af beplant-
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ningen mod kirken sker efter aftale med Skanderborg Kommune. Brændeskuret blev endvidere besigtiget. 
Det blev oplyst, at det har stået der i hvert fald siden 1970’erne. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil bli-
ve meddelt lovliggørende dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Adslevs kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til den ændrede tagkonstruktion, da den isoleret ikke findes at 
have nogen betydning for indsigten til og udsigten fra kirken. Da dette kan ændres, hvis beplantningen mod 
kirken fjernes eller beskæres kraftigt, meddeles dispensationen på vilkår om, at beplantningens vedligehol-
delse i form af beskæring konkret skal ske efter Skanderborg Kommunes anvisninger.

Fredningen indeholder et forbud mod ny bebyggelse. Det må imidlertid lægges til grund, at brændeskuret 
har været på ejendommen i hvert fald siden 1970’erne. Formålet med fredningen er endvidere at sikre ind-
sigten til og udsigten fra kirken, og brændeskuret har med sin placering ingen betydning for denne indsigt 
eller udsigt.

På den anførte baggrund meddeler fredningsnævnet herefter lovliggørende dispensation til brændeskuret. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Flemming Pedersen,
3. Poul Kristensen,
4. Arkitekt Bjarne Tarp,
5. Aarhus Stift,
6. Skanderborg Provsti,
7. Menighedsrådet ved Adslev kirke,
8. Miljøstyrelsen, København,
9. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-1-19,
10. Danmarks Naturfredningsforening, København,
11. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
12. Dansk Ornitologisk Forening, København,
13. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
14. Dansk Botanisk Forening, København,
15. Friluftsrådet, centralt,
16. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
17. Region Midtjylland,
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18. Slots- og Kulturstyrelsen.
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